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  يحتوي الموضوع على جزأين مستقلين
   :)ة نقط16(الجزء األول 
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  :األسئلة التاليةأجب على 

 اشرح مفهوم البيع التجاري من حيث الموضوع مع ذكر الشروط  الواجب توفرها حتى يكون بيعا .1
  )ن 3,5 (.حسب الموضوع

  ) ن3 (.ح خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة اشر .2
  ) ن3 ( ؟التضامن شركة هي أسباب انقضاء ما  .3
  ) ن3(الضريبة و الرسم ؟ عرف كال من  . 4
  ) ن3,5.(ها األساسيةئثم اشرح مباد) الموازنة(عرف الميزانية العامة . 5

   ):اط نق4(الجزء الثاني 
============== 
  .ا بشكل إرادي أو بشكل ال إرادي تنتهي عالقة العمل إم

ما المقصود بذلك ؟ و ماهي حاالتها ؟ - 
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 سلم التنقيط

العالمات  اإلجابة النموذجية

 اجلزئية

العالمة 

 الكلية

      ) نقطة61(اإلجابة على األسئلة :  األولالجزء

رها حتى يكون بيعا  شرح مفهوم البيع التجاري من حيث الموضوع مع ذكر الشروط  الواجب توف.1
 . حسب الموضوع

 3.5 

حدد القانون التجاري الجزائري األعمال التي تعتبر أعماال تجارية بحسب الموضوع وهي األعمال التي 
نصت و قد . تعتبر تجارية دون النظر إلى صفة الشخص الذي يمارسها سواء كان تاجرا أو غير تاجر 

  :يعد عمالً تجاريا حسب الموضوع <<  الجزائري من القانون  التجاري) 02(عليها المادة 
  لمنقوالت إلعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلها ،اـ شراء 
  لعقارات إلعادة بيعها ا ـ شراء 

 .>>الخ ...ـ مقاولة تأجير المنقوالت أو العقارات

1.5  

  : هي شروط ثالثةتوفر البيع التجاري بحسب الموضوع حتى يكون كذلك ويشترط في 
   . على الشيء بمقابل نقدي  أو عينيوهي الحصول: ـ الشرط األول عملية الشراء 

  .ـ الشرط الثاني أن يكون الشيء المبيع عقارا أو منقوال 
 .حقيق الربح لتالشرط الثالث قصد البيع و -

1.5  

 3  : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودةحشر .2

  0.5 .ـ تحديد حد أدنى لرأسمال الشركة

  0.5  .ـ حد أقصى لعدد الشركاء

  0.5  . ـ مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة بقدر حصته المقدمة في رأسمالها

  0.75  . و غير قابلة للتداول إال عن طريق اإلرثاسميةـ تكون حصص الشركاء 

  0.75  .كاء و تدفع قيمتها و أن ال تكون الحصص بتقديم عملـ يتم االكتتاب في جميع الحصص من طرف الشر

 3   شركة التضامنأسباب انقضاء  .3

  1 ـ بوفاة أحد الشركاء 

  1  ـ في حالة إفالس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية 

  1  قضائيا  ـ  فقدان أهليته أو إصابته بعارض من عوارض األهلية  مما  يؤدي إلى الحجر عليه 



 
 سلم التنقيط

العالمات  اإلجابة النموذجية

 اجلزئية

العالمة 

 الكلية

  3    من الضريبة و الرسم ؟ تعريف كال. 4

،  بصورة نهائيةإلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية ،    جبراً   يدفعها الفرد    فريضة مالية  هي   :الضريبة
  . مقابل دفع الضريبة نفع خاص دون أن يعود عليهمساهمة منه في تغطية النفقات العامة ،

تنفـرد الدولـة     تؤديها للمواطنين، وهذه الخدمـة        مقابل خدمة   تفرضه الدولة  مبلغ من المال   هو    : الرسم
  .بتأديتها

    

  3,5    هائتعريف الميزانية و شرح مباد. 5

 بموجب قانون المحددة سنوياًالنفقات  من اإليرادات و تتشكل الميزانية العامة للدولة :أ ـ تعريف الميزانية 
  .المالية

1    

السنوية ، العموميـة ، الوحـدة ،    :تقوم ميزانية الدولة على خمسة مبادئ أساسية هي:ب ـ مبادئ الميزانية 
  . ، توازن الميزانيةعدم التخصيص

2.5    

      ) نقاط4(: الجزء الثاني
فين ، كما تنتهي عالقة العمل بشكل ال إرادي يقصد بانتهاء عالقة العمل إراديا حالة سعي أحد الطر .1

  ... في حاالت القوة القاهرة ، انقضاء مدة العقد 
1    

      :حاالت انتهاء عالقة العمل . 2
      :الحاالت اإلرادية النتهاء عالقة العمل . 2-1

    0.5  . سعي العامل إلى طلب االستقالة أو فسخ عقد العمل  -
    0.5  .ح ألسباب تأديبية أو لتقليص عدد العمال سعي المستخدم إلى حالة التسري -

   :الحاالت الالإرادية النتهاء عالقة العمل . 2-2
      :      تنتهي عالقة العمل بصورة آلية في الحاالت التالية 

    0.25   انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة -    
    - ��� ��� ا���� ا������ ���   0.25    
    0.50   أو حالة عجزه عن أداء عمله وفاة العامل-    
    0.50   التسريح ألسباب اقتصادية -    
    0.25  ) ! �� ا���� ( توقف نشاط المستخدم -    
    0.25   التقاعد-    

  .تقبل اإلجابات األخرى التي تؤدي إلى نفس المعنى: مالحظة هامة


